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ROZHODI{UTT

Výroková část:

obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. l písm e) zákona č'
18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon") a místně příslušný dle $ 11 odst.l písm b/ zákonač.500/2004 Sb. správní řád
ve zněrrí pozdějších předpisů/ dále jen ,,správní řád"l ve společném územním a stavebním řízení
přezkoumal podle $ 84 až91a $ 109 ažII4 stavebního zákonažádost ovydání rozhodnutí oumístění a
provedení stavby technická infrastruktura - distribuční sít' investiční přeložka ''Slatinice,
HoRsTAv , přeložka , NNK'' č. stavby IZ-12-8000268 na pozemku 645/I,615/62, 61511,61516|,
851,615/88, 615190,615189 ,615126,615/86 ,61512 v k.ú. Slatinice na Hané, kÍerou dne20'12.201'2
podala společnost

čnz Distribuce á.S., Ič 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o.,IC 28628250' Sokolská l37l45, Valašské Meziřící Petrem
Dvoulefým , Pavelkova 18 A,779 00 Olomouc

(dále jen ''stavebník''), a na základě tohoto přezkoumání:

Výrok I.

vydává podle $ 79 a92 stavebního zákona a $ 9lyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územrrí1ro Íízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

teclrnická infrastruktura - distribuční sít' investiční přeložka ''Slatinice' HORSTAV, přeložka ,

NNK'' č. stavby IZ-12-8000268 na pozemku parc.č. 645ll _ ostatní plocha , 615162 - orná půda ,
6ls/1'_ orná půda,61516_ orná půda,851 -ostatní plocha 

' 
615/88 - ostatní plocha ' 615190_

ostatní plocha ,615189- ostatní plocha , 615126- ostatní plocha 
' 

615i86 - ostatní plocha , 61512 v
k.ú. Slatinice na Hané

(dále jen ''stavba'')

Druh a účel umisťované stavb)l :

Účelem stavby je zajlštěni požadovaného příkonu pro plánovanou ýstavbu rodinných domů .

Umístění stavby na pozemku 
"

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 64511- ostatní plocha , 615162 - orná půda ' 67511 _ orná

půda,61516 - orná půda, 851 _ ostatní plocha, 615/88 - ostatní plocha ' 615/90 - ostatní plocha,
615l89- ostatní plocha ,615/26- ostatní plocha ,615186 _ ostatní plocha ,61512 v k.ú. Slatinice na Hané
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(dálejen ''stavba'')

Určení prostorového řešení stavb)l :

Jedná se o demorrtáž čýřsloupové trafostanice 2210,4 kV, demontáž venkovní přípojky \rN 22 kV'
demontáž venkovního vedení NN- uvolnění prostoru pro výstavbu noqých RD. Dále dojde k r,yvedení
nových kabelů NN do dosavadní Sítě NN, vč:tně umístění jistící přípojkové sKíně na pozemku parc.č'
61512 a knapojení dosavadníclr kabelů pro CoV nov'ými kabely NN:. Na parcelách 615122 a 615/8 se
ponechají dnešní sloupy včetně vodičů. Toto rozpětí bude součásti odvodního vedení . Demontáž vodičů
při severním okraji parce|y 615l22 bude moŽné provést z vedlejší parcely č.61512.

Vymezení území dotčeného vliYl stavb)l :

Stavba se svými vlivy doýká výše uvedených pozemků 
' 
na kterých se umísťuje .

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky;

1. .Stavba bude umístěna vsouladu sgrafickou přílohou dokumentace , která obsahuje vykres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s lyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb' tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování ,
zejména s územně plánovací dokumentací . .

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly vzneseny

Účastníci Íízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1

správního řádu

ČBz oistribuce a.S. Děčín, Teplická 874l8,405 02 Děčín

Výrok II.

lryrJává podle $ 115 stavebního zákona a $ 5 a 6 r,yhlášky č' 52612006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákonave věceclr stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu technická infrastruktura - distribuční síť investiční přeložka ''Slatinice, HORSTÁV ,

přeložka , NNK'' č. stavby IZ-12-8000268 na pozemku 64511, 615/62, 615/1' 67516l',851, 615/88,
615190' 615189 ,615/26,6t5l86 ,,61512 v k.ú. Slatinice na Hané

(dále.|en ''stavba'')

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Brabec ,

Čxan n0140a a Ing. Lumír Knápek, Čxa.n 1300900 ; případné změny nesmí bý provedenybez
předchozího povolení stavebního úřadu'

2. Stavelrník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu $4o fáze ýstavbY pro kontrolní prohlídky stavby:
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al záv ěr ečnou kontro lní prohlídku

4. Stavba bude dokorrčena do 3L12.20l5
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou qybranou ve výběrovém řízení,

jehož ukončení stavebník oznámí neprodleně název a sídlo stavebního podnikatele / viz
odst.2 písm b./ stavebního zákonal, kteqý bude stavbu provádět Stavební podnikatel
povinen zabezpečitjejí odborné vedení stavbyvedoucím a vést přehledně stavební deník.
Staveniště bude organizováno v souladu s ust. 24e qlhlášky č. 501/200ó Sb. o obecných

poŽadavcích na vyuŽívání '6zemi ve znění lyhlášky č,. 26912009 Sb. Bude činěno opatření na
omezení dopadů na okolí především proti prašnosti a šíření materiálu či prachu v okolí. V případě
znečištění komunikací t54o neprodleně vyčistit. PouŽívat stroje a zařizení v takovém stavu , aby
nedocházelo k úkapům či úniku ropných látek do okolí. Provádět případně očistu veřejné
komunikace sloužící jako přístup na staveniště.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemrrích a povrchoých vod závadnými látkami
ve smyslu $ 39 zákona č. 25412001 /vodní zákon a jeho změnyl , zejména ropnými produkty ze
stavebních a dopravních prostředků.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené

al ve lyjádření společnosti Telefonica 02 Czech Republic , Praha ze dne 14.3.2012 č.j.
44080lÍ2 a ze dne l.6.2072
mimo jiné:
- V danén případě se trasy tel.sítě nachází v těsném souběhu s navrženou trasou NNk. Proto je nutné

bezpodmínečně dodržet prostorovou normu Čsu zssoos a příslušnou normu pro pokládku NN kabetů.
V případě , že dojde k menšímu souběhu jako,3 m od tel.sítě , musí být provedeno mechanickou překážkou
např' cihlováním nebo betonovými deskami. Rovněž místa křížení budou ošetřeny chráničkou Žádné
zemniče nesmí být uloženy do společné trasy s tel.kabely 'ani v souběhu menším jak o,3 m. V místě
provádění případných protlaků , musí být montážní jámy provedeny tak, aby nebyly ohroženy trasy tel.sítě.
V případě nutnosti a jejich obnažení , provést opatření kjejich zabezpečení proti poškození . Trasy NN
kabelů musí být uloženy pod trasou tel.sítě. Všechna obnažená místa tel.kabelů podléhají kontrole před
záhozenl pracovníkem PoS. Zásahy do polohy tras tel'sítě nejsou povoleny . V případě nejasností nebo
změnvžd1l požádat PoS olyjádření '

b/ve lyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.' Brno ze dne ll.6.2012 zn.č.500064l700
ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu. Bezpečnostní pásmo činí
] 5 m od VTL uvedeného potrubí a na obě strany. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca
0,8 - 1'5 m. V případě staveb inž. sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení
akce v tnístě křížení s VTL plynovodem zařízením PKo v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné
provedení označte vsituaci 1"5000/ ].'2880, I:1000/ a dodejte geodetické souřadnice vJTSK. Vpřípadě
dotčení VTL plynovodu bude nutné respektovat TPG 70204. . ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a
přípojek je v zastavěném území obce ] m na obě strany od půdorysu. Předpoklódaná hloubka uložení
plynárenského zařízení cca 0,8 - ],5 m.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné y ochranném
pósmu plynárenského zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie )'
Stayební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení

podmínek stanovených v tomto stanovisku' Nebudou-li tyto podmínlql dodiženy, budou stqvební činnosti,
popř' úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle $ 68 odst.6
zá.kona č' 670/2001 Sb' a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo sta.vby (zejména trasy navrhovaných inženýrslrych sítí ) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
Před zahájením stavební čin'nosti v ochranném pásmu plynárenslEch zařízení bude provedeno vyýčení

plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní list )' Žódost o
vyýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vyýčením. Pří žódosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací/ uvedenou v úvodtl tohoto stanoviska. Bez ryýčení a.přesného určení uložení plynárenského
zařízení nesmí být 'staýební činnosti zahájeny. Vyýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení' o provedeném vytyčení bude sepsán
protokol.
Bude dodržena ČSN 736005, Čst't rssoso, TPG 702 04 - tab.8, zákon č'458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovn'íci provádějící stovební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

po
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Při provádění stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
takovó opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pottžito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
p neum at i c ký c h, el e ktr i c lq, c h, b at er i oý ch a m o t or oý ch nář a dí.

odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti .leho poškození'
íl případě použití benýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahójením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení neprodleně oznátnit každé i sebemenší
poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, ýstražné fólie atd.) na telefon 12 j9,
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynórenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti y ochranném pásmu plynárenského zařízení a
kon'trole plynárenského zařízení' Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list )'
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel
naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenská zařízení která nebyla odhalena. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynovodn'í zařízení zasypáno.
Plynárenského zařízení bttde před zásypem výkopu řádně podsypóno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude oSazenavýstražnáfótie žluté barvy, všey souladu" ČslrE1'l 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvlq, p lynárens kého zařízení.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu ( HUP na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné afunkční po celou dobu trvání stcwební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude rea]izováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-live stanovisku uvedenojinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení ( není-li ve stanoyisku uvedeno jinak ).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případý přejezd přes

plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými techniclrymi předpisy plně zodpovídá její
zpracovatel.
Stanovisko kpředložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska kjiným částem stavby.
c/ ve vyjádření společnosti ARKO Technology a.s. Brno ze dne 6.9.z0t2 mimo jiné :
-veškeré souběhy ,křížení budou provedeny dle ČsN z:ooos
- před zahájenírn v'ýstavby bude provozovatel požádán o vy!ýčení inŽ. sítí - alespoň pět dnů předem
-souběhy a kšižení , zal<rývaté konstrukce v ochranných pásmech jednotliých sítí budou písemlě
předávány pověřenému pracovníkovi provozovatele
- veškeré práce v ochranném pásmu vodovodu' kanahzaee nesmí být provedeny strojním způsobem - l,5 m
od vnější hrany řadů

ve ryjádření společnosti Čnz Distribuce a.s. Děčín ze dne 26.4.2BI3 zn.č. 0100158011
-V zájmovém území se nacházÍ nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zatízeni typu: podzemní sítě,
nadzemní sítě a stanice a proto je nutné dodržet následující podmínky mimo jiné :
-V případě podzemních energ. zaŤízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct dní
předem požádat o vytýčení prostřednictvim Zákaznické link], 840840840' která je kdizpozici24 hodin
denně,7dnívtydnu
-V případě , Že uvaŽovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásmá podzemních vedení , je nutné
poŽádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás
rovněŽ , že v zájmovém území se může nacházet energetické zaÍízeni, které není v majetku společnosti
ČEZ Distribuce a.s.

Pokud dojde k obnaŽení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení , kontaktujte prosím
naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24hodn,7 dní v ýdnu.
Toto lyjádření je platné 1 rok od 24.4.202I a slouŽí jako podklad pro Zpracování projektové dokumentace
pro potřeby )zemního či stavebního Íizeni, pokudje taková dokumentace zpracoyávaná. Nenahrazuje však
ryjádření Provozovatele distribuční Sousta\y k připojení nového odběru l zdroje elektrické energie či
naýšení rezervovaného příkonu / ýkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu .

Podmínky jednotlivými správci musí bý respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn
výský neznámélro podzemního vedení , musí b1ýt o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto
vedení , kteý stanoví další podmínky pro provádění prací'

Budou respektovány podmínky uvedenó v záv. stanoviscích odboru ŽP Magistrátu města
Olomouce ze dne 3.7.2012 č.j. SMoL/088653/20l2loZPlMe|

o
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Stanovisko vodoprávního úřadu :

-V rámci plánovan'é stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení Čsu zs 6005 při křížení a souběhu
s ostatními stallajícími inženýrslrymi sítěm'i. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření
s t av aj í c í c h inž enýr s lgl c h s ít í.

- ochrana případných stávajících romodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s s 23 zákona
č' 274/200] Sb. ovodovodech a kanalizacíchproveřejnoupotřebu a o změně někteýchzókonů, veznění
pozdějších předpisů.

- V ochranném pásm.u kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka
vodovoduakanalizace,popř.provozovatele/$23odst.5zákonaovodovodechakanalizacích.
- prostoly trďostanice 'musí být zabezpečeny v souladu s ustanovením ý 39 vodního zákon a proti možným
ún.ikům těChto látek do povrchoých nebo podzemních yod nebo do horninového prostředí
- při výstavbě a následnému provozování nesnlí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,
k o hr ož ení j ej i ch j a ko s t i n e dov o l eným n a kl ádáním s e z av a dným i l á t kam i.

-používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní
opatření k zóbraně případným úkapům či únikům ropných látek

- případné ohrožen'í jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města olomouce , odbor ŽP
- po dokončení stavebních prací budou dotčeny pozemlq uvedeny do provozuschopného stayu, terén uprcýen a

v eš keý př e byt ečný m ater i ál o dstr aněn
- stavbou nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě

Stanovisko z hlediska nakládání s odpady
-požadtjetne, aby s odpady , které vzniknou při realizaci stavby bylo nakládáno v souladu se zákonem č.

I85/2001 Sb. o odpadech a o změně někteých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů / dálejen zákon o
odpadech/ , aby bylo zajištěnojeho odstranění , případné využití v souladu s tímto zákonem .

-pokud při realizaci stalby vzniknou nebezpečné odpady upozorňujeme na skutečnost, že nakládat
snebezpečnými odpady lze pouze na základě ,,souhlasu knakládání snebezpečnými odpady" dle výše
uvedeného zákona, kteý na základě písemné žádosti vydá příslušný orgánveřejné spravy /f I6 odst' 3 zákona
o odpadech/' Souhlas musí být l,yřízen před vznikem nebezpečného odpadu. ]Ýakládání s odpady , které
vzniknou v rámci stallby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby '

- požadujeme, aby odpady byly tříděny a dóle využitelné odpady např. živice , beton, kovy/ byly přednostně
předány k recyklaci a následnému využití ' odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složtq', a
nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami'
- nevyužitelné složlql odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na odpovídající
skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tonlu určeném podle zákona o odpadech.

-k zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina
- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí
doktunenÍace předkládané kžádosti o užívání stavby.

Při realizaci stavby budou zajištěny stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům / pro pěší i
pro vozidla / a stavbám , Sítím technického vybavení a k požárním zařízením mj i pro potřeby
záchranné služby a požárni techniky' Jako přístupová cesta pro požámí techniku bude slouŽit
stáv aj ící m ístn í komunikace

Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích
bez předchozího povolerií obecního úřadu Slatinice není dovoleno .

Stavba Se uskutečni na inemí s archeologickými nálezy ,kde se archeologické nálezy prokazatelně
Vysk}'tují . Toto uzemí je chráněno jako veřejný zájem podle právních zvláštních předpisů /
zejména dle $ 22 

' odst.2 zákona č.20lI987 Sb. o státní památkové péči v platném znění l. Má-li
proto dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném ,Území kja\imkoliv zásahům pod povrch
terénu / lrloubění ýkopů apodl , je třeba předpokládat narušení nebo odkq,tí archeologic\ých
nálezŮ a situací , čímžvzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu . Zvýše
uvedeného zákonrrého ustanovení pak lypl1ývají stavebníkovi následující povinnosti :

Stavebník je dle $ 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči , v platném znění
povinen písemně ohlásit termín zahíjení Zemních prací již ód doby přípravy stavby, nejpozději
však spředstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR Brno, Královopolská 14'l,612 00
Brno , uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného
archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických průzkumů ,
umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického qýzkumu na dotčeném '6zemi .

Stavborr dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les , proto je nutné postupovat v souladu se
zák.č. 1|4l|992 Sb. o ochraně přírody . Jedná se o samostatné řízení včetně podání žádosti u
příslušného orgánu ochrany přírody

10.

l.t.

12,

13.
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Komunikace pro dokončení stavebních prací budou uvedeny do předešlého stavu .

Podle ustanovení $ 23 odst.3 zákona č. 164D0u Sb. o přírodních léčiqých zdrojích' zdrojíclr
přírodních minerálních vod, přírodních léčebnýcIt lázních a |ázeóslých místech a o změně
někteých souvisejících zákonů/ lázeňský zákon] je v ochranném pásmu II. Stupně zakázáno
provádět činnosti , které mohou negativně ovlivnit chemické , fyziká|ní a mikrobiologické
vlastnosti zdroje ajeho zdravotní nezávadnost , jakož i zásoby a vydatnost zdroje .

S ohledem na bezpečnost a plynulost sil.provozu při nutnosti provádění stavební činnosti
v komunikaci nebo z komunikace je třeba ,aby t5rto práce byly Íádně označeny přechodným
dopravním značením dle TP 66 ,,Zásaďy pro přechodné dopravní značení na pozemcích
komunikacích Proto stavebník nebo provádějící firma v termínu min' 1-lro měsíce před
zahájením stavební činrrosti předloží Policii ČR , územní odbor olomouc k posouzení návrh
tohoto přechodného dopravního značení / ve trojím vyhotovení/. Na základě jejich lyjádření pak
vydá příslušný orgán obce s rozšířenou působností příslušné stanovení , viz. ust. $ 77 odst' 1 písm c/
zákona č" 3611200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ' v úplném znění '
Podle ustanovení $ 1l9 stavebniho zákona dokončenou stavbu , popř.její část schopnou
samostatnélro uŽíváni ' pokud vyŽadovala stavební povolení lze vžívat na základě kolaudačního
souhlasu . Po ukončení prací v termínu stanoveném ve stavebním povolení bude ve smystu $
122 stavebního zákona včas požádáno o lydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude podána na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ,
kterou se provádějí některá ustanovení stavelrního zákona ve věcech stavebního řádu 

' 
bude

obsahovat i předepsané příIohyo zejména pak
-dokumentaci skutečného provedení stavby 3x i dojde_li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentace/
-popis a zdůvodnění odclrylek skutečného provedení stavby od stav.povolení a ověřené projektové
dokumentace
-protokol o q'ťyčení stavby
-geometrické zaměÍení
-r ev ize předepsaných zkoušek
-doklad o způsobu naloženÍ s odpady ze stavby

- stavební deník
- prohlášení o použitych ýrobcích / $ 156 stavebního zákona/
-oznámení Arch eologickému ústavu Brno

- protokol o předání apÍevzetí pozemků dotčených realizací stavby

Účastníci řízenína něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu / podle ustanovení $ 27 odst. 1

zákona č. 500l2004Sb. , správní řád 
' 
ve znění pozdějších předpisů / dále jen ,, správní řád"/

ČBz nistribuce a.s. Děčín, Teplická 874l8,405 02 Děčín

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly VZl]eSeny

odůvodnění:

Úvodem stavební úřad uvádí , že dnem 1'I.2013 nabyl účinnosti zák. ó. 35012012 Sb' , kteqým se mění
zák.č. I83l12006 sb. , o územním plánování a stavebním řáďu. Zákonem ě. 350120l2 Sb. byl stavební
zákon novelizován ve znaěné rozsahu , a proto stavební úřad poklád á za nutné zdttaznít tu skutečnost 

'že čl. il." Přechodná ustanovení ,, bod 14 tohoto zákona /mimo několik vyjímeV , se dokončí podle
dosavadních právních předpisů ,ve znění, které bylo vúčinnosti ke dni 31.12'2012. Proto v Íízeníbylo
postupováno a rozhodováno podle předpisů ve znění , vjakém byly [,Ťo předpisy účinné přede dnem
1.1.2013 Dne 20.12.2012 podal stavebník žádost o lydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby -

v obci Slatinice - technické infrastruktury - kompaktní trafostanice 22/0,4kY na pozemku parc.č. 64511

včetně kabelového vedení \rN 22 kV na pozemku parc.č. 645lI, 85l, 615161 a 615/44, kabeloý
rozvod NN včetně rozpojovacích skříní sR622' sS200 a SS100 na pozemku parc.č. 64511,851,61516I
a 615162 to vše v k.ú. Slatinice na Hané .

str. 6
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15.

16.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební Íízení, které stavební úřad na základě žádosti spojil
poclle $ 78 odst- 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. 1 správního řádu usnesením poznamenaném
do spisu čj. SU/ 218112012 a 278212012 ze ďne 20.1.2013 podle $ 140 odst. 4 správního řádu.

Po posouzerrí předložené žádosti a dokumentace vyzva| stavební iňad žadatele k doplnění žádosti o
náležitosti specifikovanéveýzvě. Současně svýzvou rozhodl dle $ 64 odst.1 písm ď správního řádu
správní řádl o přerušení sloučeného územního a stavebního Íízení usnesením ze dne 20.1'2013 čj.
1221l2184ll2anDu3. Žadatel přeložil požadované podklady ve stanovené lhůtě .

Stavební úřad opatřenínr ze dne 14.3.2013 oznámil zahájeni společného územního a stavebního řízení
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den 23.4. 2013 , o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Do stanovené lhůty nebyly uplatněny námitky účastníků řízení ani připomírrky veřejnosti.

Žadatelpo nařízení veřejného ústního jednání splnil povinnost danou ustanovením $ 87 odst.2 stavebního
zákona. Záměr s grafickou ěástí byl vyvěšen na veřejně přísfupném místě u pozemku 64511
uskutečňované stavby. Žadatel doložil fotodokurnentaci, která je přílohou protokolu a stavební úřad si
tuto skutečnost ověřil na místě samém .

Stavební úřad v provedeném společném uzemnim a stavebním řizení přezkoumal předloženou žádost
zhledisek uvedených v$ 86 al11 stavebního zákona, projednalji s účastníky Íizeni a s dotčenými
orgány a zjistil, Že jejím uskutečněním nebo užívánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy"

Záměr žadaÍele byl posouzen dle ustanovení $ 90 stavebního zákona

- Umístění stavby je v souladu

ď se schválenou územně plánovací dokumentací obci Slatinice. Stavbou dotčené pozemky Se
nacllází v zastavěné ěásti obce Slatinice v zoně bydlení 82 _ kde je uvedená stavba je přípustná. ,

- bl s cíli a úkoly ťrzemního plánování , zejména s charakterem uzemi , s požadavky na ochranu
architektonických hodnot v území . Stavební úřad dospěl k názoru , že stavbou se nemění poměry
vúzemí, jev souladuscharakteremúzemí. Cíleaúkolyúzemníhoplánovánístanovenív $ l8 a$ 19
stavebnílro zákonajsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace , přičemŽ
záměrje v souladu s územním plánem obce. Stavbou nebudou tčeny urbanistické ani architektonické
hodnoty.

- cl s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění stavby vyhovuje
obecrrým požadavkům na využiváni 6zemi tj. vyhl.č. 50112006 Sb. ve znění pozdějších předpisů' .

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby - lyhl.č. 26812009
Sb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

- dis poŽadavky na veřejnou technickou infrastrukturu ' Stavba nespadá k posouzení na veřejnou
dopravní infrastrukturu

- el s poŽadavky zv|áštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů . Podkladem pro rozlrodování stavebního úřadu byla doložena kladná závazná stanoviska
dotčených orgánů.

V souladu s ustanovením $ 86 ost.2 a $ 110 odst.1 stavebního zákona doložil žadatel právo založenou
smlouvou a to:
- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zÍízeni věcného břemene a právu provést stavbu mezi

společnosti ČEz olstriuuce a'S. Děčín a obcí Slatinice a společnástí HORSTAV spol
s.r.o.,Olomouc

Vlastnické právo kpozemku, na kterém mábý stavba umístěna a'informace o dotčených parcelách si
stavební úřad ověřil v informačním systému katastru nemovitostí '

Kladná stanoviska, souhlasy, vyjádření sdělili:
- RwE Distribuční služby s r.o., Brno - r.yjádření ze dne 11.6.2012 čj. 5000641700
- Čpz Distribuce a.s. Děčín _ vy'jádření o existenci sítí ze dne 26.4.20lr3 zn.č. 01001580l1 a

protokol k PD ze dne 22.5.2012
- Čp,z ICT Services 

' 
a.S. Praha 4 _ r,1,'jádření o existenci sítí ze dne 24.4.2012 zn.ě.0200021308
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- TelefontcaC2 Czech Republic a.s. ostrava- vyjádření o existenci sítí ze dne 14.3.z0I2 č,j.44080112
aze dne 1.6.2012

- Magistrát města olomouce - odbor ŽP . záv.stanovisko ze dne 3.7.2oI2 čj.
SMoLio886 5IlzT12lozPlMel a souhlas se ZPF ze dne 25.1.2013 č j. sMoLlŽPl55l4913l2012lPř

- Magistrát města olomouce * odbor Žp oaa. péče o krajinu a zemědělství - souhlas s trasou
kabelového vedení ze dne 23'8.2012 čj. SMOVZPl55l3220l2012lPř

_ Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci - záv.stanovisko ze dne
I 5 .6'20 12 č j. KHSoC l 05 5 52120 l,2ioclHoK

- H:Zs olomouckéhokraje ,uzemní odborolomouczáv.stanovisko zednel8.7'20Iz čj. HSOL-3187-
212012

- obec Slatinice ry'jádření ke kácení dřevin ze dne 16.lI.2012
- obecní úřad Slatinice vy'jádření k žádosti ze ďne 16.11.2012
- Archeologický ústav akademie věd Ceské Republiky, Brno, v.v.i. Královopolská 14'7,Brno ze dne

12.6.2012 zn.č. 2625 l 12

- ]'{árodní památkový ťtstav , územní pracoviště v olomouci ze dne 6.6'2012 -Ív-12-8007142
- 2Nych
- Ministerstvo zdravotnictví Čn - vyjaarení ze dne 17.'1.2012 čj. MZDR 24339l20I2-2loZD-ČIL-P
_ Česká republika- Ministerstvo obrany , Vojenská ubyovací a stavební správa , Btno ze dne

I 8.6.20 12 č j. 4393 1280 10 l20 12- 1383 -UP-oL
_ ARKO Technology a.s. Brno - vy'jádření ze dne 4.1.2012
_ UPC Česká republika s.r.o., Praha 4 ry'jádření o existenci podzemnílro vedení komunikačni sítě ze

dne 11 .6.2012 zn.č. /BJur 638
- zuo Media a.s. Praha vy'jádření o existenci sítí ze dne 6.6.2012 zn.ě.Yyj.-20I2-733

Zemědělské družstvo Senice na Hané q'jádření ze dne7.2.2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotěených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky správců inženýrskýclr sítí / zaÍízeni pro rozvod energíí a vodyl, majetkoqých správců či
uživatelů pozemků nebo staveb , dotčených předmětnou stavbou, které se ýkají finančních poplatků či
jiných finančních požadavků , nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím .

Týo požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řizeni , správci inž. sítí či
majetkovými správci uzavřením / sepsáním / smluv či dohod dle příslušných právních předpisů

V rámci probíhajícího sloučeného územního a stavebriího Íízení se stavební úřad zabý:lal vymezením
okruhu účastníků řízení ve smyslu ustanovení $ 85 a $ i09 stavebního zákona . Při stanovení okuhu
účastníků vycházel z předpokládaného působení stavby při jejím umístění a provedení a následném
uživání na okolí . Z těchto hledisek dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší :

V rárnci probíhajícího územní řízení se stavební uřad zabýval vymezením okruhu účastníků řízeni ve
smyslu ustanovení $ 85 a $ 109 stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků lrycházel
z předpokládaného působení stavby při jejím umístění , provedení a následném užíváni na okolí .
Ztěchto hledisek dospěl kzávěru ,žev daném případě toto právní postavení přísluší:
- podle $ 85 stavebníIto zdkona:

-podle $ 85 odst.1 písm a/ stavebního zákona je účastníkem žadatel - Čpz Distribuční služby a.s.
Děčín zastoupena společností ENPRO Energo s.r.o.' ICo 28628250, Sokolská 13'I/45, Valašské
Meziříčí zastupující PetrDvouleý,
-podle $ 85 odst.l písm bl obec, na jejím iuemímábý požadovaný záměr uskutečněn tj .obec
Slatinice
-podle $ 85 odst. 2 stav.zákona jsou dále
a/Vtastník pozemku nebo stavby , na kterém má být požadovaný'záměr uskutečněn obec Slatinice

HORSTAV Olomouc,
b/ osoby , jejichž vlastnické právo a jiné věcné próvo k sousedním stavbám či pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno: obec Slatinice, Ing. Petr Mišák, Marie Mišáková
Dóle majitelé a správci technické infrastruhury :RWE Distribuční služby s.r.o. Brno, Telefonica
Czech Republic , a.s. Praha , CEZ Distribuce a.s. Děěín, ARKO Technology a.s. Brno , obec
Slatinice, Zemědělské družstvo Senice na Hané
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- podle ustanovení $ ]09 stavebního ztÍkona:
a. Stavebník ; Čaz Distribuce a's. Děčín zastoupena společností ENPRO Energo s.r.o', IČo

28628250, Sokolská I37l45, Valašské Meziříči zastupující Petr Dvouleý,

b. Wastník pozemku: obec Slatinice, HORSTAV olomouc spol. s.r'o.

c/ Wastník sousedního pozemku nebo stavby na něnl ,může-li být jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno.' obec Slatinice , Ing. Petr Mišák, Marie Mišáková
Dále majitelé a správci technické infrastruhury.' : RWE Distribuční s1uŽby s.r.o. Brno, Telefonica
Czech Republic , a's. Praha,CEZ Distribuce a.s. Děčín ARKO Technology a.s. Bmo , obec
Slatinice, Zeměděiské družstvo Senice na Hané

Účastníci řízení jsou v totnto případě shodní. Stavební úřad dáie dospěl k závěru, že dalšími úěastníky
tohoto řízení l mimo ý , se kteými bylo v tomto řízení jednáno/ , nejsou vlastníci či uživatelé dalšíclr
okolníclr pozemků a staveb v sousedství' Navrhovaná a povolená stavba svým charakterem , polohou a
umístěním na pozemku , svojí vzdáleností od hranicee pozemků , velikostí a tvarem pozemku stavby' se
jich nedotkne.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody' které by bránily povolení stavby a proto rozhodl,jakje
uvedeno ve výroku rozhodnutí, zapoužití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :

- Nebyly vzneseny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání . odvolat se může účastník řízeníve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy nu bylo rozhodnutí oznámeno . odvolání se podává u obecního úřadu Lutín, stavebního úřadu . o
odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje Krajského úřadu olomouckého kraje .

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlily výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. "
odvolárrí jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí lydaného ve spojeném řizení se vzájemně podmiňují ,
stavební úřad ve smyslu $ 74 odst' 1 správního řádu stanoví , že ýroková část vztahující se k provedení
stavby / ýrok IIl nabude vykonatelnosti nejdříve dnem , kdy se stane pravomocnou výroková část
rozhodnutí o umístění stavby l ýrokU.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby tyká, není-|i sám stavebním
úřadem, popřípadě téŽ speciáInímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájenim stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam aŽ do dokončení stavby, případně do r,ydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označlt jiným vhodnýrn způsobem s uvedením ídajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby ěi zařízení, nedošlo-li zpovahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
bý zahájena' dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy riabylo právní rnoci.
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Stavebník je povinen dle ustanovení $ 152 odst. písm ď stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a

provádění stavby . Přitom musí mít na zÍete|i zejména ochranu života a zdraví osob nebo zviřat , ochranu
životního prostředí a majetku , i šetrnost k sousedství. .

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr se umísťuje v území , kde je lydán územní plán ,doručuje se toto
rozhodnutí dle $ 92 odst.3 stavebního zákona

- Žadateli a příslušné obcV účastníci územníhoÍizení dle $ 85 odst. 1 stav.zákona a dotčeným
orgánům jednotlivě

_ Účastníkům řízení uvedeným dle $ 85 odst. 2 stav 'zákona - veřejnou vyhláškou
- Účastníkům řízení uvedeným dle $ 109 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě

Ing' Drahoslava M aě ákov á
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek dle zákona 63412004 Sb' ve znéni pozdějších předpisů byla zaplacen dne 23.3.2013 '

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Lutín a
úřední desce Obecního úřadu Slatinice . Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umoŽňující dálkovy
přístup. Patnácým dnem po vyvěšení se roáodnutí považuje za doruěené l $ 25 zákona ě. 50012004
Sb. o správním Íizení ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňuje*li se písemnost ryvěšením na více
úředních deskách , považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději / $ 20
stavebního zákonď

Vyvěšeno dne:
l iřední deskď

l,( f fur,l

Vy.věšeno dne : / r ,r J,c '/ ,1
/ wrwv.stránky - elektronicky/ 1

i};,xriilí'] l; ij i*;iu:':: í'' l
tlLt:{.rtií 'qtt;
?íi:'{r Li]"j'íi'

Sejmuto dne : ď?,{ h rJ

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Žódóme obecní úřady , aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné l.yhlášfu zaslaly zdejšímu
stavebnímu úřadu

:: I r':- '.i \.-r;. .i r

1 til,+-

i 7;-;'i
I d-,,.,,. .- -l ; llř:_,."rl"''.,i j.
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obdrží:
A.účastníci územního řízení
žarlatel a příslušnti obec / dle $ 85 odst.l stav.ztikona/

1. ENPRO Energo s.r.o.' IČo 28628250, Sokolská 137l45,Valašské Meziříčí zastupující Petr
Dvouleý'
2. Obec Slatinice

účastníci územního řízení dle $ 85 odst 2.staveb.zdkona - veřejnou vyltláškou: obec Slatinice,
HORSTAV olomouc s.r.o., Ing. Petr Mišák, Marie Mišáková, Petra Šimková, Martin Šimek,
Majitelé a správci technické infrastruktury RWE Distribuění sluŽby s.r.o. Brno,Telefonica Czeclt
Repubiic , a.s. Praha ' ČEZ Distribuce a.s. Děčín ARKO Technology a's. Brno, Zemědělské družstvo
Senice na Hané obec Slatinice

dotčené orgdny / datovou schrdnkou/
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a rozvoje,, Hynaisova 10, 779I1 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova |0,779I1 olomouc
Magistrát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, '179 lI olomouc
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje ' izemní odbor olomouc
lr'rZČILPraha
obecní úřad Slatinice

obecní úřad Slatinice - úřední deska
obecní úřad Lutín _ úřední deska

B. Účastníci stavebního řízení řízení
ENPRO Energo s.r.o.,ICo 28628250, Sokolská 13'l/45, Valašské Meziřici Petrem Dvouleým,
Pavelkova L8 A,77g 00 olomouc zastupující ČEZ oistribuce a.s'' Děčín,
Obec Slatinice
HORSTAV Olomouc spol. s.r.o.
Ing. Petr Mišák, Slatinice 23
Marie Mišáková, Slatinice 23

Majitelé a správci technické infrastruktury
RWE Distribuční služby s.r.o. Brno
Telefonica Czech Republic, a.s. Praha
ČBz nistribuce a.S. Děčín
ARKO Technology a.s. Brno
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Obec Slatinice

dotčené orgdny / clatovou scltrónkou/
Magistrát města olomouce, odbor stavební odd. památkové péče, Hynaisova l0,779Il olomouc
Mag|strát města olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, 7'79 11olornouc
MZ CIL Praha
Hasičsky záchranný sbor olomouckého kraje , územní odbor olornouc
obecní ťrřad Slatinice


